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OPINIA NR 94/2019
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 28.08.2019r.
w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta
Miasta Krakowa mających na celu przeprowadzenie kompleksowej kontroli w spółce
Miejska Infrastruktura – druk nr 606.
Na podstawie § 30 ust. 4 pkt 4 Statutu Miasta Krakowa, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/435/96
Rady Miasta Krakowa z dnia 24 kwietnia 1996 roku w sprawie Statutu Miasta Krakowa (tekst jednolity Dz. Urz.
Woj. Mał. z 2014 r., poz. 6525 ze zm.) postanawia się, co następuje:

Opiniuje
się
negatywnie
projekt
uchwały
Rady
Miasta
Krakowa
w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu
przeprowadzenie kompleksowej kontroli w spółce Miejska Infrastruktura – druk nr 606,
wniesiony 20 sierpnia 2019 r. przez Klub Radnych Miasta Krakowa – „Kraków dla
Mieszkańców”.
UZASADNIENIE
Zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa Spółka ma obowiązek
sporządzać corocznie sprawozdanie ze swojej działalności oraz sprawozdanie finansowe.
Dokumenty te są oceniane przez Radę Nadzorczą Spółki. Jednocześnie w myśl Aktu
założycielskiego Spółki roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez niezależnego
biegłego rewidenta, zaś sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z
badania powyższego dokumentu opiniowane jest przez Radę Nadzorczą Spółki. Wobec czego,
niezależnie od oceny dokonywanej na podstawie Kodeksu spółek handlowych przez Radę
Nadzorczą Spółki, wszystkie sprawozdania finansowe sporządzone od początku powstania
Spółki, tj. od 2014 r., zostały zbadane przez niezależnych biegłych rewidentów.
Jednocześnie zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa likwidatorzy
sporządzają sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający dzień otwarcia likwidacji.
Pomimo braku obowiązku poddania powyższego sprawozdania ocenie biegłego rewidenta,
Spółka zamierza również ten dokument przedłożyć do zbadania przez niezależną firmę
audytorską.
W związku z powyższym brak jest podstaw do przeprowadzenia dodatkowego audytu
Spółki, z uwagi na fakt, iż w chwili obecnej jest dostępna taka ocena za wszystkie lata
funkcjonowania Spółki aż do końca 2018 r., zaś Spółka podda ocenie niezależnej firmy
audytorskiej sprawozdanie finansowe, które będzie sporządzone na dzień poprzedzający dzień
otwarcia likwidacji.
Na marginesie zwracam uwagę, że Prezydent Miasta Krakowa w dniu 22 lipca 2019 r.
złożył do Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza w Krakowie zawiadomienie o
podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości w Spółce. Wobec czego niezależny od Gminy
Miejskiej Kraków organ państwowy przeprowadzi niezależną kontrolę funkcjonowania Spółki.

Jednocześnie w roku obrotowym 2019 Wydział Kontroli Wewnętrznej (uprzednio Biuro
Kontroli Wewnętrznej) Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził w Spółce kontrolę w zakresie
uszczuplenia dochodów Gminy Miejskiej Kraków z tytułu opłaty za parkowanie za lata 20142018. Wyniki kontroli dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa pod
adresem: https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/246900/karta.
Odnosząc się do stwierdzenia z uzasadnienia projektu powyższej uchwały, zgodnie z
którym osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości w Spółce zajmują lub będą zajmowały
stanowiska w innych jednostkach miejskich lub jednoosobowych spółkach Gminy Miejskiej
Kraków należy podnieść, że osoby te nie uzyskały absolutorium z pełnienia funkcji członków
organów Spółki i podjęto wobec nich odpowiednie decyzje personalne.
W związku z powyższym, negatywnie opiniuje się projekt uchwały wniesiony przez
Klub Radnych Miasta Krakowa – „Kraków dla Mieszkańców”.

